
Låneregler för Riksarkivets besökare

•  Biblioteksmaterial kan endast lånas som läsesalslån. Hemlån är 
inte tillåtet.

•  Lånetiden är 14 dagar med möjlighet till förlängning tre gånger 
om vardera 14 dagar. Det gäller under förutsättning att ingen 
annan låntagare har ställt sig på kö.

•  Om reglerna inte efterlevs och biblioteksmaterial förkommer 
blir du som låntagare skyldig att ersätta dess värde samt betala 
en administrativ avgift. Så länge som en låntagare har en 
obetald faktura för förkommet biblioteksmaterial, är låntagaren 
spärrad från vidare lån.

Så här gör du

•  För att bli låntagare måste du registrera dig och uppvisa 
legitimation. 

•  Beställning av biblioteksmaterial görs via bibliotekskatalogen 
på någon av de publika datorerna. Hämtning sker varje hel 
timme under den tid då forskarexpeditionen har öppet,  
dvs. kl. 9, 10, 11, 13, 14 och 15 på vardagar. På tisdagar då forskar-
expedition och läsesal har kvällsöppet sker dessutom hämt-
ning kl. 16, 17 och 18.

Kontakta oss
Information hittar du på vår webb-
plats:  riksarkivet.se/biblioteken

Du kan även kontakta oss via e-post:
biblioteket.mar@riksarkivet.se

Bibliotekslån till 
läsesalen i Marieberg

Var god vänd!



•  Om du är på plats i Marieberg när du gör beställningen kommer 
bibliotekspersonalen att lägga materialet på det bord du till  - 
delats i läsesalen. Om du beställer fram materialet i förväg läggs 
det i ett utrymme intill läsesalen och du kan fråga läsesals-
vakten efter det när du kommer.

•  Så länge som lånetiden om 14 dagar varar och du inte uttryck-
ligen meddelar att du är klar med materialet kommer det att 
förbli utlånat i ditt namn och undanlagt på särskild vänthylla.

•  Biblioteket skickar ut meddelande när lånetiden går ut och du  
kan be att få lånetiden förlängd genom att svara via e-post eller 
per telefon. Man kan också själv förlänga sina lån via Mina sidor  
i bibliotekskatalogen. Materialet återlämnas till läsesalsvakten.

•  Behandla allt som ingår i bibliotekets samlingar varsamt!

Referensbiblioteket på öppen hylla i Marieberg används genom 
självservice.


